Три eTwinning проекта отличени със Знак за качество
за Средно училище „Васил Левски”, град Долни чифлик
Средно училище „Васил Левски” получи три Знака за качество за
работата си по eTwinning проектите: „2014”, „Чудните истории на ХитърПетровите цървули” и „Folk costumes and fashion”. Проектите са
реализирани през учебните 2014/2015 и 2015/2016 години. Ръководител и
на трите проекта е Станислава Петрова – педагогически съветник в
училището.
Знакът за качество по eTwinning се връчва на учители с отлични
eTwinning проекти. Те показват, че проектът е достигнал определено ниво
от националния и европейски стандарт. За да получи Знак за качество
проектът трябва да отговаря на 5 специфични минимални изисквания:
1) Проектът трябва да има общи цели и споделен план между училищата;
2) Той трябва да е завършен, или да е в последната си фаза;
3) Кандидатстващият учител трябва да играе значима роля в проекта;
4) Трябва да е видна определена степен на сътрудничество;
5) Резултатите от проекта трябва да са очевидни.
Проект „2014” представлява обзор на 2014г. направен от гледната
точка на младите хора – учениците чрез използването на различни
средства – плакати, филми, видеоклипове, есета, презентации. Целта на
проекта е младите хора сами да отсеят информацията, да посочат значими
за тях събития, да направят равносметка и да напишат послание към
своите връстници и към всички хора. Учениците биват насърчавани да
издирват, сравняват и обобщават; да изразяват своята активна гражданска
позиция към заобикалящата ги действителност. Проектът се реализира в
сътрудничество между училище „Васил Левски” в град Долни чифлик и
училище „Екзарх Антим I” от град Казанлък. Успешната проектна дейност е
описана
в
книжното
издание
„Национален
eTwinning”:
http://etwinning.hrdc.bg/ed_files/file/BOOK_nationaleTwinning.pdf
Проект „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” предоставя
възможност на децата и учениците от предучилищно и начално училищно
образование да развият и обогатят своите познавателни умения и
компетенции по всички учебни дисциплини и в частност по български език
и литература. Основната цел, която си поставят партниращите
педагогически специалисти е придобиване на грамотност и насърчаване
на четенето от децата в ранна училищна възраст. Мъдростта на

българските народни приказки и остроумието на Хитър Петър допринасят
за развитие на детската личност, себеусъвършенстване, формиране на
траен интерес към литературата и желание за учене през целия живот.
За малките възпитаници на училище „Васил Левски”, град Долни
чифлик от 2 клас бе истинско удоволствие да се включат и участват в такъв
проект. По време на проектната работа е извършвано групово дискутиране
на дейностите и обсъждане на предстоящите задачи; поставяне на
индивидуална работа, сформиране на малки екипи за работа, проучване
или изпълнение на определена задача. Проектът даде възможност за
използване на иновативни методи на работа и креативност.
Проектът е национален и включва само български училища и детски
градини. Общуването с партньорите е организирано благодарение на
възможностите, които предоставя Twin Space – използвано като платформа
за всички дейности по проекта и място, където да се съхранява
документацията (информация, снимки, видео, презентации, линкове и др.)
Интересна част от комуникацията е пътуващият Лапбук – магията на
книгата и приключението с неочакван край. Лапбука потегли от Троян,
пътува до Плевен, Казанлък, Долни чифлик, Видин, Русе, Сливен,
Пазарджик и отново се върна в Троян.
Работата по проект „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули”
бе представена на Петата националната конференция „Насърчаване на
четенето”, провела се в Резиденция Бояна – 18.10.-21.10.2016г.
Връзки към резултатите от проекта
Лап бук - https://www.scribd.com/doc/300034772/lap-book
https://goo.gl/photos/qXM5oJekqbbR93sE7
Падлет - https://twinspace.etwinning.net/9973/pages/page/132794
Туин спейс - https://twinspace.etwinning.net/9973/home
ETwinning Plus проект „Folk Costumes and Fashion” съсредоточава
своето внимание върху националното облекло като част от националната
култура, върху философското значение на дрехата като самоопределяне и
идентичност. Проектът има за цел да предостави възможност на
учениците
от
различни
страни
да
споделят
своите
народностни/национални костюми и свързаните с тях традиции.
Облеклото от най-древни времена до днес е начин за изразяване на
хората и отразител на бита и традициите, то може да ни даде много
информация за народите и обществата. Знанията, уменията и
компетенциите свързани с фолклорните костюми и модата обогатяват
работещите по проекта учители и ученици.

По време на проектната дейност бе създадена истинска връзка и
приятелство между участващите училища от Украйна, Румъния, България,
Полша и Испания – учители и ученици. Проекта спомага за опознаването
на многообразието на света и разбирането на мултикултурната
методология.
Учениците предоставиха снимки на народни носии от техните
страни, заедно с кратко описание и информация за тях. Проектът дава
възможност на младите хора да се запознаят и да обменят информация за
традиции, обичаи и национални дрехи; да развият добри комуникативни
умения и заемане на гражданска позиция. Учениците създават свои
собствени модели на дрехи на базата на народната култура. Те събират
информация за развитието на облеклото през вековете, изучават
факторите, които влияят на модата; сравняват национално облекло от
различни времена.
Общуването с партньорите бе организирано благодарение на
възможностите, които предоставя Twin Space – използвано като платформа
за всички дейности по проекта и място, където да се съхранява
документацията (информация, снимки, видео, презентации, линкове и
др.). Партниращите училища си размениха пощенските адреси и по този
начин изпратиха и получиха реални коледни картички и пожелания.
Приятен и вълнуващ момент от проектната дейност бе организираното и
осъществено eTwinning онлайн събитие между учениците от България и
Украйна.
Връзки към резултатите от проекта
Моля, включете връзки към всички онлайн продукти на вашия проект като
уеб сайт, обществено достъпно пространство Twinspace, аудио/ видео
кллипове и др.
Padlet - https://padlet.com/nikushka09/v3rwvz861ns4
Туин спейс - https://twinspace.etwinning.net/9602/home
Sway - https://sway.com/mdEKavTS1s7mImBA
Pow Toon - https://www.powtoon.com/dashboard/#/
Тези отличия от страна на eTwinning Националното звено за
координация – България дава основание на ръководителя на проектите гжа Станислава Петрова и на участниците да почувстват удовлетворение от
своята работа. Отличието за тях е признание, а в действителност те
спечелиха много повече от работата си по проектите: обогатени знания и
умения, разширен кръгозор, самочувствие и увереност в собствените
способности.

